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7.6 — Avaliação Curricular
A Avaliação Curricular (AC) visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso
profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada,
tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtida.
A Avaliação Curricular é valorada numa escala de 0 a 20 valores,
considerando-se a valoração até às centésimas, sendo a classificação
obtida através da média aritmética simples das classificações dos elementos a avaliar. Para tal, são consideradas e ponderados os elementos
de maior relevância para o posto de trabalho a ocupar, a fixar pelo júri,
sendo, obrigatoriamente, considerados os seguintes:

11 — Júri do procedimento concursal
11.1 — Competências
Compete, designadamente, ao Júri:
a) Dirigir todas as fases do procedimento concursal;
b) Fixar os parâmetros de avaliação e a ponderação de cada um dos
métodos de seleção a utilizar;
c) Fixar a grelha classificativa e os sistemas de valoração dos métodos
de seleção;
d) Exigir aos candidatos, em caso de dúvida, a apresentação de documentos comprovativos das suas declarações;

a) A habilitação académica;
b) A formação profissional, considerando-se as áreas de formação
e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências e as
competências necessárias ao exercício da função;
c) A experiência profissional com incidência sobre a execução de
atividades inerentes ao posto de trabalho e o grau de complexidade
das mesmas;
d) A avaliação do desempenho, caso aplicável, relativa ao último
período, não superior a três anos, em que o candidato cumpriu ou executou atribuição, competência ou atividade idênticas às do posto de
trabalho a ocupar.

Das deliberações do Júri são lavradas atas, a facultar aos candidatos
sempre que o solicitem.
11.2 — Composição
O júri é composto pelos seguintes membros:

7.7 — Entrevista de Avaliação das Competências
A Entrevista de Avaliação das Competências (EAC) visa obter, através de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos
profissionais diretamente relacionados com as competências consideradas essenciais para o exercício da função, com vista a permitir uma
análise estruturada da experiência, qualificação e motivação profissional
através de descrições comportamentais ocorridas em situações reais
e vivenciadas pelos candidatos, sendo realizada nos termos da citada
Portaria n.º 83-A/2009.
A Entrevista de Avaliação das Competências será avaliada segundo
os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações
de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.
7.8 — Entrevista profissional de seleção
A entrevista profissional de seleção (EPS), aplicável quer no caso
do ponto 7.1 quer no 7.2, visa avaliar, de forma objetiva e sistemática,
a experiência profissional e os aspetos comportamentais evidenciados
durante a interação estabelecida entre o Júri e o candidato, nomeadamente os relacionados com a capacidade de comunicação (expressão
oral, fluência verbal, organização e correção do discurso), motivação
e experiência profissionais, grau de responsabilidade, conhecimentos
profissionais e sentido crítico sobre a área de atividade a prover, disponibilidade, dinamismo, autonomia e relacionamento interpessoal, entre
outros que o júri preveja na ata de definição de critérios.
7.9 — Utilização faseada dos métodos de seleção
Por razões de celeridade, o dirigente máximo pode optar pela aplicação
dos métodos de seleção de forma faseada, nos termos do artigo 8.º da
citada Portaria n.º 83-A/2009.
8 — Resultados obtidos na aplicação dos métodos de seleção
Os resultados obtidos em cada método de seleção, eliminatórios
pela ordem atrás enunciada, são publicitados através de lista, ordenada
alfabeticamente, a disponibilizar na página eletrónica do Município,
em www.cm-olhao.pt.
Os candidatos aprovados em cada método de seleção são convocados
para a realização do método seguinte, por uma das formas previstas no
n.º 3 do artigo 30.º da citada Portaria n.º 83-A/2009.
Em situações de igualdade de valores obtidos, aplica-se o disposto
no artigo 35.º da Portaria.
9 — Candidatos aprovados e excluídos
Constituem motivos de exclusão dos candidatos, o incumprimento
dos requisitos gerais e especiais mencionados no presente aviso, sem
prejuízo dos demais legal ou regulamentarmente previstos.
Constituem ainda motivos de exclusão a não comparência dos candidatos a qualquer um dos métodos de seleção e a obtenção de uma
valoração inferior a 9,5 valores em qualquer método de seleção aplicado,
não sendo aplicado o método seguinte.
Os candidatos excluídos, de acordo com o n.º 1 do artigo 30.º da
Portaria n.º 83-A/2009, são notificados por uma das formas previstas
no n.º 3 do mesmo artigo da Portaria para a realização de audiência de
interessados.
10 — Homologação da lista de ordenação final
Após homologação, a lista unitária de ordenação final dos candidatos
é afixada em local visível e público das instalações do Município, disponibilizada na sua página eletrónica, sendo publicado um aviso na 2.ª série
do Diário da República com informação sobre a sua publicitação.

12 — Igualdade
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades
entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando, escrupulosamente, no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.
13 — Legislação aplicável
O presente procedimento concursal rege-se pela legislação a seguir
identificada e demais legislação aplicável ao setor público:

Presidente do Júri: Dina Maria Lopes Júlio Correia, chefe da Divisão
Planeamento Estratégico e Coesão Social;
Vogais efetivos: Sandra Isabel Marques Santos, Técnica Superior,
que substituirá o presidente nas suas ausências e impedimentos, e José
Manuel Brás Cardoso Bernardino, Técnico Superior;
Vogais suplentes: Dina Andrea Ramos Sousa, Técnica Superior e
Liseta Maria Tavares Gomes Silva, Assistente Técnica.

a) Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na redação atual;
b) Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual;
c) Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de jan.;
d) Lei n.º 71/2018, de 31 de dez., que aprova o orçamento de estado
para 2019;
e) Lei n.º 75/2013, de 12 de set., que aprovou o Regime Jurídico das
Autarquias Locais;
Em tudo o que não esteja expressamente previsto no presente aviso,
aplicar-se-ão as normas constantes da legislação em vigor.
10 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, António Miguel
Ventura Pina.
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Aviso (extrato) n.º 1271/2019
Processo n.º 40/02-06 (2018)
Homologação de Listas Unitárias de Ordenação Final
Conforme o ponto 14.2 do Aviso n.º 3/2018,em conformidade com o
disposto na Lei n.º 112/ 2017 de 29 de dezembro (PREVPAP) e na Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011 de 6 de abril, torno público que se encontram afixados no
átrio do Edifício Cultural deste Município e disponibilizados na página
da Internet (www.cm-peniche.pt) a Lista Unitária de Ordenação Final
Homologada, referente ao Procedimento Concursal de Regularização,
com vista ao recrutamento de trabalhadores para ocupação de 8 postos
de trabalho, na categoria de Assistente Operacional, previstos e não
ocupados no Mapa de Pessoal do Município de Peniche para o ano
de dois mil e dezoito, em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, conforme meu despacho datado de
14 de agosto de 2018, nomeadamente:
Referência z): 8 Postos de trabalho — Carreira/Categoria Assistente
Operacional para o Setor de Execução de Obras — DOM
14 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino Batista Antunes.
311976486

